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RÖVID INDOKOLÁS

Jólét bolygónk felélése nélkül

Az Európai Bizottság e jogalkotási javaslattal 1973 óta a hetedik, ezúttal a 2013 és 2020 
közötti időszakra vonatkozó környezetvédelmi cselekvési programot kívánja létrehozni. A 6. 
környezetvédelmi cselekvési program 2012. júliusi lejártának közeledtével az Európai 
Parlament 2012. április 20-i állásfoglalásában sürgette az Európai Bizottságot, hogy – a 
fenntartható jövőbe való átmenet és a folytonosság biztosítása, valamint a tevékenységek 
megszakadásának elkerülése érdekében – mihamarabb tegyen javaslatot a következő 
programra. Állásfoglalásában a Parlament arra kérte a Bizottságot, hogy jövőbeni javaslatát a 
következő három prioritásra alapozza: a környezetvédelmi jogszabályok végrehajtása és 
megerősítése, a környezetvédelmi célkitűzések valamennyi szakpolitikába történő integrálása 
és a környezetvédelem nemzetközi dimenziója. 

2012 novemberében a Bizottság előterjesztette a „Jólét bolygónk felélése nélkül” című 
általános uniós környezetvédelmi cselekvési programra irányuló határozattervezetét. Az előző 
programokhoz hasonlóan, a 7. környezetvédelmi cselekvési program átfogó keretet kíván 
biztosítani a Bizottság által a közelmúltban kezdeményezett különféle környezetvédelmi 
intézkedések, ütemtervek és jogszabályok számára. A Bizottság szándéka szerint a program a 
környezettel kapcsolatos, különböző politikai területekre vonatkozó összes meglévő 2020-as 
célkitűzést magában foglalja, és egymással összefüggésben vizsgálja. A szóban forgó 
környezetvédelmi cselekvési program emellett a 2050-re vonatkozó jövőkép meghatározása 
révén hosszú távú perspektívával szolgál. Az új környezetvédelmi cselekvési program fokozni 
kívánja a környezetvédelmi politika szerepét abban a folyamatban, melynek végén olyan 
erőforrás-hatékony és alacsony szén-dioxid-kibocsátású gazdaság jön létre, amelyben a 
természeti tőkét védik és fejlesztik, a polgárok egészségét és jólétét pedig oltalmazzák. 

Az Európai Bizottság a tervezet mellékletében kilenc célkitűzést határoz meg prioritásként az 
EU és tagállamai számára:
1. az uniós természeti tőke védelme, megőrzése és fejlesztése;
2. erőforrás-hatékony, környezetbarát és versenyképes uniós gazdaság kialakítása;
3. az uniós polgárok megóvása a környezettel kapcsolatos terhelésektől, valamint az 

egészségüket és jólétüket fenyegető kockázatoktól;
4. az uniós környezetpolitika hasznának maximalizálása;
5. a környezetpolitika tudományos eredményekkel való szilárdabb alátámasztása;
6. a környezet- és éghajlat-politikai beruházások megvalósulásához szükséges feltételek 

megteremtése és megfelelő árképzés garantálása;
7. a környezeti megfontolások fokozottabb érvényre juttatása és a politikai koherencia 

növelése;
8. az uniós városok fenntarthatóságának növelése;
9. a regionális és globális környezeti kihívások eredményesebb uniós kezelése.

A mezőgazdasági ágazat előtt álló környezeti kihívások

A mezőgazdasági ágazat az élelmiszerek iránti globális kereslet fokozódása, a források 
korlátozott elérhetősége, a környezetvédelmi intézkedések igénye és az élelmiszer-termelés 
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előtt az éghajlatváltozásból adódóan álló kihívások következtében jelentős nyomásnak van 
kitéve. 

A mezőgazdaság lényeges mértékben járul hozzá az üvegházhatásúgáz-kibocsátáshoz, 
ugyanakkor az erdőkkel együtt a szén-dioxid megkötése és tárolása révén rendkívüli szerepet 
tölthet be az éghajlatváltozás mérséklésében. Az éghajlatváltozás mérséklésében és az 
éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodásban szintén kulcsszerepet tölthet be a kutatás és az 
innováció, például a mezőgazdaságból származó kibocsátások csökkentése és a termények 
éghajlatváltozás hatásaival szembeni ellenálló képességének fokozása révén.

Tekintettel a természeti erőforrások korlátozott elérhetőségére, az élelmiszer-termelés terén 
megvalósuló erőforrás-hatékonyság kulcsfontosságú lesz a jelenlegi és a jövőbeni kihívások 
megválaszolása érdekében. A FAO becslése szerint a Föld lakossága 2050-re egyharmadával 
nő. A fogyasztói szokások megváltozásával együtt ez az élelmiszerek iránti kereslet 70%-os 
növekedését eredményezi. Ezért elengedhetetlen, hogy az európai mezőgazdaság a lehető 
legmagasabb szintet érje el a fenntarthatóság és az erőforrás-hatékonyság tekintetében.

Azt sem szabad figyelmen kívül hagyni, hogy 1974 óta világviszonylatban 50%-kal több 
élelmiszer-hulladék termelődik, és sürgősen fel kell lépni az élelmiszerláncon belüli pazarlás 
ellen. 

A KAP reformjára vonatkozó jogalkotási javaslatok a közvetlen kifizetéseket közjavak 
szolgáltatásához kívánják kötni, és agrár-környezetvédelmi intézkedések támogatására 
szeretnének EMVA-forrásokat elkülöníteni. A cél a környezeti szempontból előnyös 
mezőgazdasági gyakorlatok előmozdítása, például a növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó legelők védelme, valamint ökológiai szempontból értékes mezőgazdasági területek és 
erdőterületek létrehozása és fenntartása. 

Az Uniónak az európai mezőgazdaság ellenálló képességének és versenyképességének 
fenntartása érdekében összetett választ kell adni az éghajlatváltozásra, hogy továbbra is kiváló 
minőségű élelmiszereket és környezeti szolgáltatásokat tudjon biztosítani és hozzá tudjon 
járulni vidéki területeinek fenntartható fejlődéséhez.  

MÓDOSÍTÁSOK

A Mezőgazdasági és Vidékfejlesztési Bizottság felkéri a Környezetvédelmi, Közegészségügyi 
és Élelmiszer-biztonsági Bizottságot mint illetékes bizottságot, hogy jelentésébe foglalja bele 
az alábbi módosításokat:

Módosítás 1
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 2 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

2. Az elmúlt évtizedekben jelentősen 
csökkent a levegőbe, a vízbe és a talajba 

2. Az elmúlt évtizedekben jelentősen 
csökkent a levegőbe, a vízbe és a talajba 
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kerülő szennyezőanyagok mennyisége, az 
utóbbi években pedig az üvegházhatású 
gázkibocsátás is jelentősen visszaszorult. 
A vegyi anyagokra vonatkozó uniós 
szabályozás korszerűbbé vált, és számos 
mérgező vagy veszélyes anyag – például az 
ólom, a kadmium és a higany – immár csak 
korlátozottan használható a háztartásokban 
előforduló termékek nagy részében. Az 
uniós polgárok a világ egyik legjobb 
vízminőségének örvendenek, és az Európai 
Unió területének 18%-a, tengereinek pedig 
4%-a van természeti védettség alá 
helyezve.

kerülő szennyezőanyagok mennyisége, az 
utóbbi években pedig az üvegházhatású 
gázkibocsátás is visszaszorult. A vegyi 
anyagokra vonatkozó uniós szabályozás 
korszerűbbé vált, és számos mérgező vagy 
veszélyes anyag – például az ólom, a 
kadmium és a higany – immár csak 
korlátozottan használható a háztartásokban 
előforduló termékek nagy részében. Az 
uniós polgárok a világ egyik legjobb 
vízminőségének örvendenek, és az Európai 
Unió területének 18%-a, tengereinek pedig 
4%-a van természeti védettség alá 
helyezve.

Módosítás 2
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 5 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

5. Az Európai Unióban ennek ellenére még 
mindig sok aggasztó környezeti tendencia 
figyelhető meg, nem utolsó sorban a 
meglévő uniós környezetvédelmi 
szabályozás hiányos alkalmazása miatt. Az 
élőhelyvédelmi irányelv alkalmazása 
keretében értékelt élőlényfajoknak és 
élőhelyeknek mindössze 17%-a van jó 
állapotban, és a természeti tőke hanyatlása 
veszélyezteti a biológiai sokféleséggel és az 
éghajlatváltozással kapcsolatos uniós 
célkitűzések elérésének sikerét. Gazdasági 
vagy társadalmi rendszerünkben ennek 
tetemes járulékos költségei vannak, 
melyek pontos felmérése még hátra van.
Az Európai Unió területének harminc 
százaléka igen szétdarabolt, s ez 
hátrányosan érinti az ökoszisztémák 
területi folytonosságát és egészségét, 
valamint képességét arra, hogy az 
élőlényfajok igényeit kielégítsék és 
számukra élőhelyül szolgáljanak. Noha az 
Európai Unióban már halad a gazdasági 
növekedés függetlenítése az üvegházhatású 
gázkibocsátástól, az erőforrás-

5. Az Európai Unióban ennek ellenére még 
mindig sok aggasztó környezeti tendencia 
figyelhető meg, nem utolsó sorban a 
meglévő uniós környezetvédelmi 
szabályozás hiányos alkalmazása miatt. Az 
élőhelyvédelmi irányelv alkalmazása 
keretében értékelt élőlényfajoknak és 
élőhelyeknek mindössze 17%-a van jó 
állapotban. Az Európai Unió területének 
harminc százaléka igen szétdarabolt, s ez 
hátrányosan érinti az ökoszisztémák 
területi folytonosságát és egészségét, 
valamint képességét arra, hogy az 
élőlényfajok igényeit kielégítsék és 
számukra élőhelyül szolgáljanak. Noha az 
Európai Unióban már halad a gazdasági 
növekedés függetlenítése az üvegházhatású 
gázkibocsátástól, az erőforrás-
felhasználástól és a környezeti hatásoktól, 
az erőforrások többnyire még mindig nem 
fenntarthatóan és hatékonyan kerülnek 
felhasználásra, és a hulladékgazdálkodás is 
hagy kívánnivalót. Az uniós vállalkozások
így elesnek azoktól a jelentős előnyöktől, 
amelyeket az erőforrás-hatékonyság kínál a 
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felhasználástól és a környezeti hatásoktól, 
az erőforrások többnyire még mindig nem 
fenntarthatóan és hatékonyan kerülnek 
felhasználásra, és a hulladékgazdálkodás is 
hagy kívánnivalót. Az uniós vállalkozások 
így elesnek azoktól a jelentős előnyöktől, 
amelyeket az erőforrás-hatékonyság kínál a 
versenyképesség, a költségmegtakarítás, a 
termelékenység javulása és az ellátás 
biztonsága tekintetében. A vízminőség és a 
levegő szennyezettségi szintje még mindig 
aggasztó sok helyütt Európában, és az 
uniós polgárok továbbra is ki vannak téve 
olyan veszélyes anyagoknak, amelyek 
egészségüket és jólétüket veszélyeztetik. A 
fenntarthatatlan talajhasználat 
következtében kimerülnek a megművelhető 
termőterületek, s ez hatással van az 
élelmiszer-biztonságra és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzések 
teljesítésére is. Ellenőrzések hiányában a 
talajromlás tovább folytatódik.

versenyképesség, a költségmegtakarítás, a 
termelékenység javulása és az ellátás 
biztonsága tekintetében. A vízminőség és a 
levegő szennyezettségi szintje még mindig 
aggasztó sok helyütt Európában, és az 
uniós polgárok továbbra is ki vannak téve 
olyan veszélyes anyagoknak, amelyek 
egészségüket és jólétüket veszélyeztetik. A 
fenntarthatatlan talajhasználat 
következtében kimerülnek a megművelhető 
termőterületek, s ez hatással van az 
élelmiszer-biztonságra és a biológiai 
sokféleséggel kapcsolatos célkitűzések 
teljesítésére is. Ellenőrzések hiányában a 
talajromlás tovább folytatódik.

Módosítás 3
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 9 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

9. Életminőségünket csak úgy tudjuk 
megőrizni, ha sürgősen összehangolt 
lépéseket teszünk az ökológiai ellenálló 
képesség növelése és a környezetpolitika 
gazdasági és társadalmi hozadékának 
maximalizálása érdekében, tiszteletben 
tartva bolygónk ökológiai korlátait. Ez a 
program megfelel az Európai Unió azon 
kötelezettségvállalásának, hogy olyan,
inkluzív zöld gazdasággá válik, amely 
biztosítja a növekedést és a fejlődést, 
megvédi az emberi egészséget és jólétet, 
emberhez méltó munkahelyeket kínál, 
csökkenti az egyenlőtlenségeket, beruház a 
természeti tőkébe és megóvja azt.

9. Életminőségünket csak úgy tudjuk 
megőrizni, ha sürgősen összehangolt 
lépéseket teszünk az ökológiai ellenálló 
képesség növelése és a környezetpolitika 
gazdasági és társadalmi hozadékának 
maximalizálása érdekében, tiszteletben 
tartva bolygónk ökológiai korlátait. Ez a 
program megfelel az Európai Unió mint 
globális szereplő azon 
kötelezettségvállalásának, hogy nemzetközi 
szinten szálljon síkra egy olyan inkluzív és 
zöld gazdaságra való átállás mellett, 
amely biztosítja a növekedést és a 
fejlődést, megvédi az emberi egészséget, a 
jólétet és az élelmiszerek minőségét 
(higiénia, tápérték és érzékszervi 
jellemzők tekintetében), emberhez méltó 
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munkahelyeket kínál, csökkenti az 
egyenlőtlenségeket, beruház a természeti 
tőkébe és megóvja azt.

Módosítás 4
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 11 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

11. Ez az átalakulás szükségessé teszi, 
hogy a környezettel kapcsolatos kérdések a 
többi szakpolitikának – energiapolitika, 
közlekedéspolitika, agrárpolitika, halászati 
politika, gazdaság- és iparpolitika, kutatási 
és innovációs politika, foglalkoztatási és 
szociális politika – is szerves részét 
képezzék, s ezáltal egységes és összefüggő 
megközelítés alakuljon ki. Az Európai 
Unión belüli cselekvésen túlmenően a 
globális fellépést és a szomszédos 
országokkal való együttműködést is 
fokozni kell a közös kihívások kezelése 
érdekében.

11. Ez az átalakulás szükségessé teszi, 
hogy a környezettel kapcsolatos kérdések a 
többi szakpolitikának – energiapolitika, 
közlekedéspolitika, agrárpolitika, halászati 
politika, nemzetközi kereskedelem, 
gazdaság- és iparpolitika, kutatási és 
innovációs politika, foglalkoztatási és 
szociális politika, adópolitika (a 
környezetvédelemhez kapcsolódó saját 
források) – is szerves részét képezzék, s 
ezáltal egységes és összefüggő 
megközelítés alakuljon ki. Az Európai 
Unión belüli cselekvésen túlmenően a 
globális fellépést és a szomszédos 
országokkal való együttműködést is 
fokozni kell a közös kihívások kezelése 
érdekében.

Módosítás 5
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 16 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

16. Az Európai Unió gazdasági jólétének 
alapja a természeti tőke: az ökoszisztémák, 
melyek nélkülözhetetlen termékek és 
szolgáltatások forrásai; a termékeny talaj és 
a többfunkciós erdők, a termőföldek és a 
tengerek; az édesvizek, a tiszta levegő és a 
pollinizáció; az árvízvédelem, az éghajlat-
szabályozás és a katasztrófavédelem. 

16. Az Európai Unió gazdasági jólétének 
alapja a természeti tőke: a természetes és a 
mezőgazdasági művelés alatt álló
ökoszisztémák, melyek nélkülözhetetlen 
termékek és szolgáltatások forrásai; a 
termékeny talaj és a többfunkciós erdők, a 
többfunkciós termőföldek valamennyi 
régióban és a tengerek; az édesvizek, a 
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Jelentős mennyiségű uniós jogi 
szabályozás foglalkozik a természeti tőke 
védelmével, megőrzésével és 
fejlesztésével: a víz-keretirányelv, a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv, a levegőminőségi irányelv és 
egy ahhoz kapcsolódó másik irányelv, 
valamint az élőhelyvédelmi és a 
madárvédelmi irányelv. Az 
éghajlatváltozásra, a vegyi anyagokra, az 
ipari szennyezőanyag-kibocsátásra és a 
hulladékra vonatkozó szabályozás szintén 
könnyít a biológiai sokféleségre – azon 
belül az ökoszisztémákra, az élőlényfajokra 
és az élőhelyekre – nehezedő terhen.

tiszta levegő és a pollinizáció; az 
árvízvédelem, az éghajlat-szabályozás és a 
katasztrófavédelem. Jelentős mennyiségű 
uniós jogi szabályozás foglalkozik a 
természeti tőke védelmével, megőrzésével 
és fejlesztésével: a víz-keretirányelv, a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelv, a levegőminőségi irányelv és 
egy ahhoz kapcsolódó másik irányelv, 
valamint az élőhelyvédelmi és a 
madárvédelmi irányelv. Az 
éghajlatváltozásra, a vegyi anyagokra, az 
ipari szennyezőanyag-kibocsátásra és a 
hulladékra vonatkozó szabályozás szintén 
könnyít a biológiai sokféleségre – azon 
belül az ökoszisztémákra, az élőlényfajokra 
és az élőhelyekre – nehezedő terhen.

Módosítás 6

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 18 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

18. A már megtett jelentős erőfeszítések 
ellenére az Európai Unió felszíni 
víztesteinek csupán 53%-a fog a víz-
keretirányelvnek megfelelően 2015-re 
megfelelni a „jó ökológiai állapot” 
követelményének. Előfordulhat, hogy a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelvben célul kitűzött „jó 
környezetvédelmi állapotot” sem sikerül 
2020-ig elérni, többek között Európa 
tengereinek nem szűnő túlhalászata és 
tengeri hulladékkal való szennyezettsége 
miatt. És noha a levegőminőséggel és az 
ipari szennyezőanyag-kibocsátással 
kapcsolatos uniós szakpolitikák 
segítségével a szennyezés számos formáját 
sikerült visszaszorítani, az ökoszisztémák 
továbbra is kárát látják a közlekedés, az 
intenzív mezőgazdaság és az 
energiatermelés miatti túlzott 
nitrogénülepedésnek és 

18. A már megtett jelentős erőfeszítések 
ellenére az Európai Unió felszíni 
víztesteinek csupán 53%-a fog a víz-
keretirányelvnek megfelelően 2015-re 
megfelelni a „jó ökológiai állapot” 
követelményének. Előfordulhat, hogy a 
tengervédelmi stratégiáról szóló 
keretirányelvben célul kitűzött „jó 
környezetvédelmi állapotot” sem sikerül 
2020-ig elérni, többek között Európa 
tengereinek nem szűnő túlhalászata és 
tengeri hulladékkal való szennyezettsége 
miatt. És noha a levegőminőséggel és az 
ipari szennyezőanyag-kibocsátással 
kapcsolatos uniós szakpolitikák 
segítségével a szennyezés számos formáját 
sikerült visszaszorítani, az ökoszisztémák 
továbbra is kárát látják a közlekedés, a 
nem fenntartható mezőgazdasági 
gyakorlatok és az energiatermelés miatti 
túlzott nitrogénülepedésnek és 
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ózonszennyezésnek. ózonszennyezésnek.

Módosítás 7

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 19 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19. Az Európai Unió természeti tőkéjének 
védelméhez, megőrzéséhez és 
fejlesztéséhez tehát a forrásuknál kell 
kezelni a problémákat, ami azt is jelenti, 
hogy a természeti tőkével kapcsolatos 
célkitűzéseket más szakpolitikákba is 
fokozottabban be kell építeni, ezzel 
biztosítva, hogy a szakpolitikák ebben a 
tekintetben egyöntetűek legyenek és 
járulékos előnyökkel járjanak. E 
célkitűzések elérését szolgálják a Bizottság 
által előterjesztett – különösen a 
mezőgazdasági, a halászati és a kohéziós 
politikára vonatkozó – reformjavaslatoknak 
a környezetbarátabbá válást ösztönző 
összetevői, s ezek hátterében a 2014–2020-
as többéves pénzügyi keretre vonatkozó, a 
környezetvédelmi szempontoknak az uniós 
költségvetésben való érvényesítésére 
irányuló javaslatok. Így például a vidéki 
területek vízi ökoszisztémái szempontjából 
ígéretes, hogy – a Bizottság KAP-
reformjavaslatai  értelmében – a 
mezőgazdasági termelők támogatása a víz-
keretirányelv vonatkozó követelményeinek 
teljesítéséhez lesz kötve. A KAP 
környezetbarátabbá tétele azt is jelenti, 
hogy ösztönzésben részesülnek a 
környezeti szempontból előnyös 
mezőgazdasági eljárások: a 
növénytermesztés diverzifikálása, az 
állandó legelők védelme, valamint az 
ökológiai szempontból értékes 
mezőgazdasági területek és erdőterületek 
létrehozása és fenntartása.

19. Az Európai Unió természeti tőkéjének 
védelméhez, megőrzéséhez és 
fejlesztéséhez tehát a forrásuknál kell 
kezelni a problémákat, ami azt is jelenti, 
hogy a természeti tőkével kapcsolatos 
célkitűzéseket más szakpolitikákba is 
fokozottabban be kell építeni, ezzel 
biztosítva, hogy a szakpolitikák ebben a 
tekintetben egyöntetűek legyenek és 
járulékos előnyökkel járjanak. E 
célkitűzések elérését szolgálják a –
különösen a mezőgazdasági, a halászati és 
a kohéziós politikára vonatkozó –
reformjavaslatoknak a környezetbarátabbá 
válást ösztönző összetevői, s ezek 
hátterében a 2014–2020-as többéves 
pénzügyi keretre vonatkozó javaslatok, 
amely pénzügyi keretnek megfelelő forrást 
kell biztosítania az uniós költségvetésből 
az említett összetevők érvényesítésére. A
vidéki területek vízi ökoszisztémái 
szempontjából ígéretes, hogy – a Bizottság 
KAP-reformjavaslatai értelmében – a 
mezőgazdasági termelők támogatása a víz-
keretirányelv lezárult átültetéséhez lesz 
kötve, miután az irányelvet azonos módon 
végrehajtották valamennyi tagállamban. 
A KAP további környezetbarátabbá tétele 
azt is jelenti, hogy a közvetlen kifizetések 
és a vidékfejlesztési programok keretében
ösztönzésben részesülnek a környezeti 
szempontból előnyös mezőgazdasági 
eljárások. A jövő generációkért való 
felelősség jegyében a fenntartható 
mezőgazdaság szerves része az olyan 
gazdálkodás, amely a magas 
termelékenységet a források kíméletével 
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ötvözi.

Módosítás 8
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 19 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

19a. A földterület-gazdálkodás az 
Unióban évtizedek óta hozzájárul az 
élőhelyek megőrzéséhez és a 
mezőgazdasági tájkép változatosságához. 
Az európai mezőgazdaság és 
erdőgazdálkodás az elmúlt évtizedekben 
valamennyi környezetvédelmi mutató és 
valamennyi mezőgazdasági eredetű 
anyagkibocsátás tekintetében jelentős 
javulást ért el, részben a termelés 
hatékony megszervezésének 
köszönhetően.

Módosítás 9
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 22 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22. Az Európai Unió földterületeinek 
romlása, elaprózódása és fenntarthatatlan 
használata számos kulcsfontosságú 
ökoszisztéma-szolgáltatást veszélyeztet, 
fenyegeti a biológiai sokféleséget, és 
Európát kiszolgáltatottabbá teszi az 
éghajlatváltozással és a természeti 
katasztrófákkal szemben. Ezenkívül 
talajromláshoz is vezet. Az Európai Unió 
területének több mint 25%-át sújtja 
vízerózió: ez veszélyt jelent a 
talajfunkciókra nézve és károsan 
befolyásolja az édesvizek minőségét. 
További megoldatlan probléma a talajok 
szennyezettsége és lezáródása. Az Európai 
Unióban vélhetően több mint félmillió 

22. Az Európai Unió földterületeinek 
romlása, elaprózódása és fenntarthatatlan 
használata számos kulcsfontosságú 
ökoszisztéma-szolgáltatást veszélyeztet, 
fenyegeti a biológiai sokféleséget, és 
Európát kiszolgáltatottabbá teszi az 
éghajlatváltozással és a természeti 
katasztrófákkal szemben. Ezenkívül 
talajromláshoz is vezet. Az Európai Unió 
területének több mint 25%-át sújtja 
vízerózió: ez veszélyt jelent a 
talajfunkciókra nézve és károsan 
befolyásolja az édesvizek minőségét. 
További megoldatlan probléma a talajok 
szennyezettsége és lezáródása. Az Európai 
Unióban vélhetően több mint félmillió 
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helyszínen szennyezett a talaj, márpedig e 
helyszínek súlyos környezeti és 
egészségügyi kockázatokat rejthetnek 
magukban mindaddig, amíg nem kerül sor 
azonosításukra és értékelésükre. Minden 
évben több mint ezer négyzetkilométer 
nagyságú földterület kerül felhasználásra 
lakásépítési, ipari, közlekedési vagy 
szabadidős célokra. E hosszú távú 
változások nehezen vagy csak igen 
költségesen fordíthatók vissza, és többnyire 
a társadalmi, gazdasági és környezeti 
szükségletek közötti alku eredményei. A 
földhasználattal kapcsolatos tagállami 
döntéseket fenntarthatóbban kell 
megtervezni.

helyszínen szennyezett a talaj, márpedig e 
helyszínek súlyos környezeti és 
egészségügyi kockázatokat rejthetnek 
magukban mindaddig, amíg nem kerül sor 
azonosításukra és értékelésükre. Minden 
évben több mint ezer négyzetkilométer 
nagyságú földterület kerül felhasználásra 
lakásépítési, ipari, közlekedési vagy 
szabadidős célokra. E hosszú távú 
változások nehezen vagy csak igen 
költségesen fordíthatók vissza, és többnyire 
a társadalmi, gazdasági és környezeti 
szükségletek közötti alku eredményei. A 
földhasználattal kapcsolatos tagállami 
döntéseket fenntarthatóbban kell 
megtervezni. A talajlezáródás súlyos 
problémájának kezeléséhez arra kell 
ösztönözni az Európai Unió tagállamait, 
hogy tegyenek lépéseket a földhasználat 
csökkentése és az élelmiszerek, 
takarmányok és megújuló nyersanyagok 
termesztésére szolgáló mezőgazdasági 
földterületek megőrzése érdekében.

Módosítás 10

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 22 a bekezdés (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

22a. A mezőgazdasági területek és erdők 
együttesen az Unió területének 78%-át 
fedik le. Ebből adódóan a mezőgazdaság 
és az erdészet a vidéki területeken – egyéb 
emberi tevékenységek előfeltételeként –
továbbra is jelentős szerepet tölt be a 
természeti források és a kulturális 
tájegységek fenntartásában. Az 
erdőtelepítés kulcsszerepet tölt be a 
talajmegkötésben, az éghajlatváltozás 
mérséklésében és az éghajlatváltozáshoz
való alkalmazkodásban, a fenntartható 
mezőgazdaság pedig hozzájárulhat a 
talajmegóvás javulásához. Ugyanakkor 
előtérbe kell helyezni az integrált és 
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innovatív mezőgazdasági gyakorlatokat, 
úgymint a precíziós technológiákat és az 
ökológiai megközelítéseket, és különleges 
figyelmet kell fordítani a talaj 
termékenységének nem műtrágyával 
történő fokozására, valamint a hozamok 
fenntartható növelésére. 

Módosítás 11
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 23 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

23. Az európai földterületeket, talajt és 
egyéb ökoszisztémákat terhelő 
legjelentősebb emberi tényezők mérséklése 
érdekében lépésekre kerül sor annak 
biztosítására, hogy amikor a
földhasználatról különböző szinteken 
döntések születnek, kellő figyelmet 
kapjanak a környezeti, valamint a 
társadalmi és gazdasági hatások. A Rio+20 
csúcstalálkozó résztvevői a világ romló 
földhasználati tendenciáinak 
közömbösítése mellett foglaltak állást. Az 
Európai Uniónak és a tagállamoknak át 
kell gondolniuk, hogy saját hatásköreiken 
belül mi a legjobb módja e 
kötelezettségvállalások teljesítésének, és 
hogy a talajminőséggel kapcsolatos
problémákat milyen kötelező jogi kerettel 
orvosolják. A fenntartható föld- és 
talajhasználat célértékeit is meg kell 
határozni.

23. Az európai földterületeket, talajt és 
egyéb ökoszisztémákat terhelő 
legjelentősebb emberi tényezők mérséklése 
érdekében nemzeti szinten lépésekre kerül 
sor annak biztosítására, hogy amikor a 
földhasználatról különböző szinteken 
döntések születnek, kellő figyelmet 
kapjanak a környezeti, valamint a 
társadalmi és gazdasági hatások. A Rio+20 
csúcstalálkozó résztvevői a világ romló 
földhasználati tendenciáinak 
közömbösítése mellett foglaltak állást. Egy 
ilyen jellegű kötelezettségvállalás az
Európai Unió tagállamain belül
teljesíthető a legjobban.

A talajminőséggel kapcsolatos kérdések a 
szubszidiaritás elve alapján az Európai 
Unió tagállamainak szintjén, kötelező 
erejű jogszabályi kereteken belül 
szabályozhatók a legjobban. A 
fenntartható föld- és talajhasználat 
célértékeit is meg kell határozni.
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Módosítás 12
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 24 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

24. Noha az elmúlt húsz évben jelentősen 
csökkent az uniós környezetbe kijutó 
nitrogén és foszfor mennyisége, a túlzott
tápanyagterhelés továbbra is hátrányosan 
befolyásolja a levegő- és vízminőséget és 
negatív hatással van az ökoszisztémákra, 
ami jelentős egészségproblémák forrása az 
emberre nézve. Különösen az ésszerűtlen
műtrágyahaszálatból és a nem megfelelő 
szennyvízkezelésből eredő
ammóniaterhelés problémáját kell 
sürgősen megoldani a tápanyagterhelés 
további jelentős csökkentéséhez. További 
erőfeszítéseket kell tenni a tápanyagciklus 
költség- és erőforrás-hatékonyabb kezelése 
és a műtrágyahasználat hatékonyabbá 
tétele érdekében is. E kihívások 
kezeléséhez a környezetre vonatkozó uniós 
szabályozást jobban érvényre kell juttatni, 
továbbá szükség szerint szigorítani kell a 
szabványokat, és a tápanyagciklus 
tárgykörét holisztikusabban – a túlzott 
tápanyagterhelés és az eutrofizálódás 
tárgyában meglévő uniós politikák 
összekapcsolásával és szerves egységbe 
foglalásával – kell megközelíteni.

24. Noha az elmúlt húsz évben jelentősen 
csökkent az uniós környezetbe kijutó 
nitrogén és foszfor mennyisége, a 
nagymértékű tápanyagterhelés továbbra is 
hátrányosan befolyásolja a levegő- és 
vízminőséget és negatív hatással van az 
ökoszisztémákra, ami jelentős 
egészségügyi problémák forrása az emberre 
nézve. Különösen a természetes 
folyamatok által kiváltott ammóniaterhelés 
(műtrágyahasználat és szennyvízkezelés)
problémáját kell megoldani a 
tápanyagterhelés további jelentős 
csökkentéséhez. További erőfeszítéseket 
kell tenni a tápanyagciklus költség- és 
erőforrás-hatékonyabb kezelése és a 
műtrágyahasználat hatékonyabbá tétele 
érdekében is, valamint fenntartható 
tápanyagciklust kell létrehozni a városi és 
a vidéki területek között. E kihívások 
kezeléséhez be kell fektetni a kutatásba, a 
környezetre vonatkozó uniós szabályozást 
jobban érvényre kell juttatni, továbbá 
szükség szerint ki kell igazítani a 
szabványokat, és a tápanyagciklus 
tárgykörét holisztikusabban – a túlzott 
tápanyagterhelés és az eutrofizálódás 
tárgyában meglévő uniós politikák, például 
a Horizont 2020 összekapcsolásával és 
szerves egységbe foglalásával – kell 
megközelíteni.

Módosítás 13
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 26 bekezdés – 1 albekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) az uniós földgazdálkodás fenntartható 
legyen, a talaj megfelelő védelemben 
részesüljön, és jó úton haladjon a 
szennyezett helyszínek helyreállítása;

e) az uniós földgazdálkodás fenntartható 
legyen, a tagállamokban a talaj megfelelő 
védelemben részesüljön, és jó úton 
haladjon a szennyezett helyszínek 
tagállamok általi helyreállítása;

Módosítás 14
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 26 bekezdés – 1 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) az erdők és az általuk nyújtott 
szolgáltatások védelemben részesüljenek, 
és fokozódjon az éghajlatváltozással és a 
tűzvészekkel szembeni ellenálló 
képességük;

g) az erdők és az általuk nyújtott számos 
szolgáltatás védelemben részesüljön, 
azokkal fenntarthatóan gazdálkodjanak, 
és fokozódjon az éghajlatváltozással és a 
tűzvészekkel szembeni ellenálló 
képességük, mivel ezek az erdők a 
nyersanyagok fontos megújuló forrásai;

Módosítás 15
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 26 bekezdés – 1 albekezdés – g a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ga) a pollinizációt magas szinten tartsák, 
és intézkedéseket hozzanak a méhek 
egészségének megóvására és javítására, és 
amennyiben szükséges, intézkedéseket 
hozzanak annak érdekében, hogy a 
tudományos kockázatértékelés szerint a 
méhcsaládokra negatív hatást gyakorló 
növényvédő szerek felhasználását a 
kockázatok csökkentésére irányuló 
intézkedések gyakorlati megvalósításával 
egészítsék ki;
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Módosítás 16
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 26 pont – 2 albekezdés – a a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

aa) tegyenek további lépéseket a biológiai 
sokféleséghez bizonyítottan hozzájáruló 
mezőgazdasági ágazatok, különösen a 
méhészet védelme, előmozdítása és 
támogatása érdekében;

Módosítás 17
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 26 bekezdés – 2 albekezdés – e pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) fokozott erőfeszítések történjenek a 
talajerózió visszaszorítása, a talaj 
szervesanyag-tartalmának növelése, a 
szennyezett helyszínek helyreállítása és a 
földhasználati megfontolásoknak az 
összehangolt – valamennyi érintett 
kormányzati szint bevonásával történő –
döntéshozatalba való fokozottabb 
integrálása érdekében, s ehhez a talajra és a 
földterületekre mint erőforrásra 
vonatkozóan célértékek és a földhasználat 
tervezésére vonatkozóan célkitűzések 
kerüljenek elfogadásra;

e) fokozott erőfeszítések történjenek 
nemzeti szinten a talajerózió 
visszaszorítása, a talaj szervesanyag-
tartalmának növelése (többek között a KAP 
vidékfejlesztési pillérében a már 
bizonyított mezőgazdasági 
környezetvédelmi programok 
megtartásával és továbbfejlesztésével), a 
szennyezett helyszínek helyreállítása és a 
földhasználati megfontolásoknak az 
összehangolt – valamennyi érintett 
kormányzati szint bevonásával történő –
döntéshozatalba való fokozottabb 
integrálása érdekében, s ehhez a talajra és a 
földterületekre mint erőforrásra 
vonatkozóan célértékek és a földhasználat 
tervezésére vonatkozóan célkitűzések 
kerüljenek elfogadásra; nemzeti szinten 
fokozott erőfeszítések történjenek a 
földhasználat csökkentése és az 
élelmiszerek, takarmányok és megújuló 
nyersanyagok termelésére szolgáló 
mezőgazdasági földterületek 
megőrzésének előmozdítása érdekében;
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Módosítás 18
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 26 bekezdés – 2 albekezdés – g pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

g) olyan új uniós erdészeti stratégia 
kerüljön kidolgozásra és végrehajtásra, 
amely figyelembe veszi az erdőkkel 
szembeni igények és az erdők előnyeinek 
sokféleségét, és stratégiaibb erdővédelmi 
és -fejlesztési megközelítést szorgalmaz.

törölve

Módosítás 19

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 28 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

28. Mivel az erőforrások egyre drágábbak 
és szűkösebbek, és beszerzésük egyre 
körülményesebb, a versenyképesség 
fokozásához energiahatékonyág-növelő 
innovációra van szükség a gazdaság 
minden területén. Az innovációnak – az 
ökoinnovációnak is – a vállalkozói szektor 
a fő motorja. Ám a piacok önmagukban 
nem jelenthetnek megoldást. Az 
ökoinnováció megfelelő keretfeltételeinek 
kialakításához elengedhetetlen, hogy uniós 
és tagállami szintű kormányzati fellépés 
ösztönözzön olyan fenntartható üzleti és 
technológiai megoldások kidolgozására, 
amelyek megoldást jelentenek a környezeti 
kihívásokra.

28. Mivel az erőforrások egyre drágábbak 
és szűkösebbek, és beszerzésük egyre 
körülményesebb, a versenyképesség 
fokozásához energiahatékonyág-növelő 
kutatásra és innovációra van szükség a 
gazdaság minden területén. Innovációra 
van szükség a mezőgazdasági gépek 
energiafogyasztása tekintetében az 
energiahatékonyság fokozása és a szén-
dioxid-kibocsátás csökkentése érdekében, 
továbbá ösztönözni kell a gazdaságok 
modernizációját innovatív módszerek és 
technológiák elfogadása érdekében. Az 
innovációnak – az ökoinnovációnak is – a 
vállalkozói szektor a fő motorja. Ám a 
piacok önmagukban nem jelenthetnek 
megoldást. Az ökoinnováció megfelelő 
keretfeltételeinek kialakításához 
elengedhetetlen, hogy uniós és tagállami 
szintű kormányzati fellépés ösztönözzön 
olyan fenntartható üzleti és technológiai 
megoldások kidolgozására, amelyek 
megoldást jelentenek a környezeti 
kihívásokra.
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Módosítás 20
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 30 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

30. A 2020-ra kitűzött mérföldkövek 
eléréséhez és egy versenyképes, 
karbonszegény gazdaság 2050-ig történő 
kialakításához elengedhetetlen teljes 
mértékben végrehajtani az uniós éghajlat-
változási és energiaügyi csomagot. Az 
Európai Unió jelenleg jó úton halad afelé, 
hogy belföldi üvegházhatású 
gázkibocsátását 2020-ig 20%-kal az 1990. 
évi szint alá csökkentse, a 20%-os 
energiahatékonysági célérték teljesítéséhez 
azonban a hatékonyság sokkal gyorsabb 
növelésére lesz szükség. Ez azért is fontos, 
mert az energiakereslet még mindig 
növekvőben van, és viták folynak az 
élelmezési és a bioenergetikai célú 
földhasználat közötti ellentétről. Ebben a 
tekintetben az új energiahatékonysági 
irányelv várhatóan jelentős előrelépést fog 
jelenteni.

30. A 2020-ra kitűzött mérföldkövek 
eléréséhez és egy versenyképes, 
karbonszegény gazdaság 2050-ig történő 
kialakításához elengedhetetlen teljes 
mértékben végrehajtani az uniós éghajlat-
változási és energiaügyi csomagot. Az 
Európai Unió jelenleg jó úton halad afelé, 
hogy belföldi üvegházhatású 
gázkibocsátását 2020-ig 20%-kal az 1990. 
évi szint alá csökkentse, a 20%-os 
energiahatékonysági célérték teljesítéséhez 
azonban a hatékonyság sokkal gyorsabb 
növelésére lesz szükség. Ez azért is fontos, 
mert az energiakereslet még mindig 
növekvőben van. Ebben a tekintetben az új 
energiahatékonysági irányelv várhatóan 
jelentős előrelépést fog jelenteni.

Módosítás 21
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 32 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

32. Az elérhető legjobb technikáknak az 
ipari kibocsátásokról szóló irányelvben 
foglaltak szerinti ipari bevezetése 
következtében az Európai Unióban több 
mint 50 000 jelentős ipari létesítmény fog a 
korábbinál jobb erőforrás-használati 
mintákat követni és kevesebbet 
kibocsátani, ami jelentősen előre fogja 
lendíteni az innovatív technikák 
fejlesztésének ösztönzését, a gazdaság 
környezetbarátabbá válását és hosszú távon 
az e technikák ipari alkalmazásával járó 

32. Az elérhető legjobb technikáknak az 
ipari kibocsátásokról szóló irányelvben 
foglaltak szerinti ipari bevezetése 
következtében az Európai Unióban több 
mint 50 000 jelentős ipari létesítmény fog a 
korábbinál jobb erőforrás-használati 
mintákat követni és kevesebbet 
kibocsátani, ami jelentősen előre fogja 
lendíteni az innovatív technikák 
fejlesztésének ösztönzését, a gazdaság 
környezetbarátabbá válását és hosszú távon 
az e technikák ipari alkalmazásával járó 
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költségek csökkenését. költségek csökkenését. Ugyanakkor 
jelentős mértékben csökkenthetik az 
élelmiszer-szállításból származó szén-
dioxid-kibocsátást a kutatás során tett 
előrelépések és az, ha rövid ellátási 
láncokat és helyi piacokat alakítanak ki a 
mezőgazdasági termékek számára. A 
rövidebb szállítási útvonalak több friss és 
egészséges élelmiszert biztosítanak.

Módosítás 22
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 35 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

35. Az üvegházhatású gázkibocsátáson és 
az energián kívüli tényezőkre ható 
erőforráshatékonyság-javító cselekvések 
keretének kijelölése érdekében célértékeket 
kell meghatározni a fogyasztás teljes 
környezeti hatására vonatkozóan, 
különösen az élelmiszer-ipari, a lakás- és a 
mobilitási ágazatban. Ez utóbbiaknak 
tudható be ugyanis a fogyasztás környezeti 
hatásainak csaknem 80%-a. A Rio+20 
csúcstalálkozó következtetései között 
szerepelt annak elismerése, hogy jelentősen 
csökkenteni kell a betakarítás után és az 
élelmiszer-ellátási lánc más szakaszaiban 
keletkező élelmiszer-veszteséget és -
hulladékot.

35. Az üvegházhatású gázkibocsátáson és 
az energián kívüli tényezőkre ható 
erőforráshatékonyság-javító cselekvések 
keretének kijelölése érdekében célértékeket 
kell meghatározni a fogyasztás teljes 
környezeti hatására vonatkozóan, 
különösen az élelmiszer-ipari ágazatban a 
pazarlás csökkentése révén, valamint a 
lakás- és a mobilitási ágazatban. Ez 
utóbbiaknak tudható be ugyanis a 
fogyasztás környezeti hatásainak csaknem 
80%-a. A Rio+20 csúcstalálkozó 
következtetései között szerepelt annak 
elismerése, hogy jelentősen csökkenteni 
kell a betakarítás után és az élelmiszer-
ellátási lánc más szakaszaiban keletkező 
élelmiszer-veszteséget és -hulladékot. Ez 
az élelmiszerek nagyobb megbecsülésével, 
regionális értékesítéssel, a logisztika, a 
szállítás, a raktározás és a csomagolás 
javításával érhető el. Ez az élelmiszerlánc 
szakaszain található valamennyi szereplő, 
de különösen a kereskedők és a 
fogyasztók feladata. Ide tartozik a 
fogyasztók célzott felvilágosítása és 
tájékoztatása is.
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Módosítás 23
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 39 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

39. A jó vízminőségi állapot elérése 
érdekében a vízágazatban is kiemelten kell 
foglalkozni az erőforrás-hasznosítás 
kérdésével. Noha Európának egyre több 
részét sújtja szárazság és vízhiány, az 
Európában fellelhető víznek még mindig 
20–40%-a megy veszendőbe, például a 
vízelosztórendszer szivárgásai miatt. A 
rendelkezésre álló modellek alapján az 
Európai Unióban még mindig jelentősen 
hatékonyabbá tehető a vízfelhasználás. A 
keresletnövekedés következtében és az
éghajlatváltozás hatására pedig jelentősen 
meg fog nőni az európai vízkészletek 
terhelése. Mindezek ismeretében az Unió 
és a tagállamok közreműködésével a 
vízkitermelést 2020-ig összhangba kell 
hozni a fellelhető megújuló vízkészletek 
szabta korlátokkal, egyebek mellett a 
vízfelhasználás hatékonyságát növelő piaci 
mechanizmusok – például a víz valós 
értékét tükröző árképzés – alkalmazása 
révén. Az ilyen irányú fejlődés 
előmozdítható az innovatív technológiák, 
rendszerek és üzleti modellek 
bemutatásának és bevezetésének 
felgyorsításával, a vízzel kapcsolatos 
európai innovációs partnerség stratégiai 
végrehajtási tervére támaszkodva.

39. A jó vízminőségi állapot elérése 
érdekében a vízágazatban is kiemelten kell 
foglalkozni az erőforrás-hasznosítás 
kérdésével. Noha Európának egyre több 
részét sújtja szárazság és vízhiány, az 
Európában fellelhető víznek még mindig 
20–40%-a megy veszendőbe, például a 
vízelosztórendszer szivárgásai miatt. A 
rendelkezésre álló modellek alapján az 
Európai Unióban még mindig jelentősen 
hatékonyabbá tehető a vízfelhasználás. A 
keresletnövekedés következtében és az 
éghajlatváltozás hatására pedig jelentősen 
meg fog nőni az európai vízkészletek 
terhelése. Mindezek ismeretében az Unió 
és a tagállamok közreműködésével a 
vízkitermelést 2020-ig összhangba kell 
hozni a fellelhető megújuló vízkészletek 
szabta korlátokkal, egyebek mellett a 
vízfelhasználás hatékonyságát növelő piaci 
mechanizmusok – például a víz valós 
értékét tükröző árképzés – alkalmazása 
révén. Az ilyen irányú fejlődés 
előmozdítható az innovatív technológiák, 
rendszerek és üzleti modellek 
bemutatásának és bevezetésének 
felgyorsításával, a vízzel kapcsolatos 
európai innovációs partnerség stratégiai 
végrehajtási tervére, valamint a 
versenyképes és fenntartható 
mezőgazdasággal kapcsolatos, a közös 
agrárpolitika reformjának második 
pillérében előirányzott európai innovációs 
partnerségre támaszkodva.
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Módosítás 24

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 41 bekezdés – 2 albekezdés – c pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

c) lendületet kapjanak a karbonszegény, 
erőforrás-hatékony gazdaságra való átállás 
felgyorsítására és költségeinek 
csökkentésére alkalmas innovatív 
technológiák, rendszerek és üzleti 
modellek bevezetéséhez szükséges köz- és 
magánszektorbeli kutatási és innovációs 
erőfeszítések; 

c) lendületet kapjanak a karbonszegény, 
erőforrás-hatékony gazdaságra való átállás 
felgyorsítására és költségeinek 
csökkentésére alkalmas, 2025-re az 
élelmiszer-ellátási láncon belül az 
élelmiszer-hulladék felére csökkentéséhez 
hozzájáruló innovatív technológiák, 
rendszerek és üzleti modellek 
bevezetéséhez szükséges köz- és 
magánszektorbeli kutatási és innovációs 
erőfeszítések; 

Módosítás 25
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 50 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

50. Az éghajlatváltozás – az általa okozott 
tartós szárazságok és hőhullámok, árvizek, 
viharok és erdőtüzek, valamint új vagy az 
eddigieknél súlyosabb emberi, állati és 
növényi megbetegedések miatt – tovább 
fogja súlyosbítani a környezeti 
problémákat. Külön cselekvések révén kell 
gondoskodni arról, hogy az Európai Unió –
környezeti, gazdasági és társadalmi 
ellenálló képességének megerősítése révén 
– megfelelően felkészüljön az 
éghajlatváltozás okozta viszontagságokra 
és változásokra. Mivel az éghajlatváltozás 
hatásai számos ágazatot érintenek és 
fognak egyre inkább érinteni, az uniós 
szakpolitikákba még szervesebben be kell 
építeni az alkalmazkodással és a 
katasztrófakockázat-kezeléssel kapcsolatos 
megfontolásokat.

50. Az éghajlatváltozás – az általa okozott 
tartós szárazságok és hőhullámok, árvizek, 
viharok és erdőtüzek, valamint új vagy az 
eddigieknél súlyosabb emberi, állati és 
növényi megbetegedések miatt – tovább 
fogja súlyosbítani a környezeti 
problémákat. Külön cselekvések révén kell 
gondoskodni arról, hogy az Európai Unió –
környezeti, gazdasági és társadalmi 
ellenálló képességének megerősítése révén 
– megfelelően felkészüljön az 
éghajlatváltozás okozta viszontagságokra 
és változásokra. Mivel az éghajlatváltozás 
hatásai számos ágazatot érintenek és 
fognak egyre inkább érinteni, az uniós 
szakpolitikákba még szervesebben be kell 
építeni az alkalmazkodással és a 
katasztrófakockázat-kezeléssel kapcsolatos 
megfontolásokat. Ugyanakkor a leginkább 
érintett ágazatok gazdasági szereplőinek, 
így a mezőgazdasági termelőknek bővebb 
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tájékoztatást kell nyújtani a helytelen 
eljárásokkal összefüggő éghajlati 
kockázatokról, valamint a lehetséges 
alkalmazkodási megoldásokról.

Módosítás 26
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 62 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

62. A Bizottság – azon túlmenően, hogy a 
tagállamoknak segítséget nyújt a 
rendelkezések betartásának javításához –
továbbra is megteszi a magáét annak 
érdekében, hogy a szabályozás megfeleljen 
a céljának és a tudomány legújabb 
állásának. Főszabályként a kellően 
egyértelmű és pontos jogi kötelezettségek 
rendeletekbe lesznek foglalva, azoknak 
ugyanis közvetlen és mérhető hatásuk van, 
és végrehajtásukban kevesebb a 
következetlenség. A Bizottság 
fokozottabban fog eredménytáblákat és 
más olyan eszközöket alkalmazni, 
amelyekkel nyilvánosan figyelemmel 
kísérhető, hogy a tagállamok hol tartanak 
az egyes jogi aktusok végrehajtásában.

62. A Bizottság – azon túlmenően, hogy a 
tagállamoknak segítséget nyújt a 
rendelkezések betartásának javításához –
továbbra is megteszi a magáét annak 
érdekében, hogy a szabályozás arányos 
legyen, megfeleljen a céljának és a 
tudomány legújabb állásának. 
Főszabályként a kellően egyértelmű és 
pontos jogi kötelezettségek rendeletekbe 
lesznek foglalva, azoknak ugyanis 
közvetlen és mérhető hatásuk van, és 
végrehajtásukban kevesebb a 
következetlenség. A Bizottság 
fokozottabban fog tájékoztatást, illetve
eredménytáblákat és más olyan eszközöket 
alkalmazni, amelyekkel nyilvánosan 
figyelemmel kísérhető, hogy a tagállamok 
hol tartanak az egyes jogi aktusok 
végrehajtásában, és amelyek tájékoztatást 
adnak a pozitív környezetvédelmi 
trendekről.

Módosítás 27
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 63 bekezdés – 2 albekezdés – e a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ea) a környezet- és természetvédelem 
területén a különböző szereplők között 
együttműködésen alapuló stratégiákat, 
valamint a bevált gyakorlatról szélesebb 
körű tájékoztatást alakítsanak ki;
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Módosítás 28
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 63 bekezdés – 2 albekezdés – e b pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

eb) rendszeres időközönként 
felülvizsgálják a hatályos jogszabályokat 
annak biztosítása érdekében, hogy a 
környezetvédelmi jogszabályok alapján 
tett intézkedések arányosak és 
megvalósíthatók legyenek, és pontosan 
meghatározott célt kövessenek;

Módosítás 29
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 71 bekezdés – 2 albekezdés – c a pont (új)

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

ca) tájékoztassanak a pozitív 
környezetvédelmi változásokról és 
trendekről, valamint terjesszék azokat.

Módosítás 30
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 75 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

75. A magánszektort arra is ösztönözni kell 
– különös tekintettel a kkv-kra –, hogy az 
Európai Unió új pénzügyi kerete adta 
lehetőségekkel élve fokozza részvételét a 
környezeti és éghajlat-politikai 
célkitűzések elérésére irányuló 
erőfeszítésekben, különösen az 
ökoinnovációs cselekvéseket és az új 
technológiák bevezetését illetően. 
Ezenkívül az ökoinnovációs köz-
magánkezdeményezéseket olyan európai 

75. A magánszektort arra is ösztönözni kell 
– különös tekintettel a kkv-kra –, hogy az 
Európai Unió új pénzügyi kerete adta 
lehetőségekkel élve fokozza részvételét a 
környezeti és éghajlat-politikai 
célkitűzések elérésére irányuló 
erőfeszítésekben, különösen az 
ökoinnovációs cselekvéseket és az új 
technológiák bevezetését illetően. 
Ezenkívül az ökoinnovációs köz-
magánkezdeményezéseket olyan európai 
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innovációs partnerségekkel kell 
előmozdítani, mint amilyen például a 
vízzel kapcsolatos európai innovációs 
partnerség. A magánszektornak a 
környezeti – különösen a biológiai 
sokféleséggel és az éghajlatváltozással 
kapcsolatos – beruházások 
finanszírozásához való hozzáférését 
várhatóan megkönnyíti az innovációs 
finanszírozási eszközök új kerete. Az 
európai vállalkozásokat még inkább arra 
kell ösztönözni, hogy pénzügyi 
beszámolójuk részeként a meglévő uniós 
szabályozásban előírtakon túlmenően is 
közöljenek környezeti információkat.

innovációs partnerségekkel kell 
előmozdítani, mint amilyen például a 
vízzel kapcsolatos európai innovációs 
partnerség vagy a versenyképes és 
fenntartható mezőgazdasággal 
kapcsolatos, a közös agrárpolitika 
reformjának második pillérében 
előirányzott európai innovációs 
partnerség. A magánszektornak a 
környezeti – különösen a biológiai 
sokféleséggel, az éghajlatváltozással és a 
talajvédelemmel kapcsolatos –
beruházások finanszírozásához való 
hozzáférését várhatóan megkönnyíti az 
innovációs finanszírozási eszközök új 
kerete. Az európai vállalkozásokat még 
inkább arra kell ösztönözni, hogy pénzügyi 
beszámolójuk részeként a meglévő uniós 
szabályozásban előírtakon túlmenően is 
közöljenek környezeti információkat.

Módosítás 31

Határozatra irányuló javaslat
Melléklet – 82 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) fokozatosan megszűnjenek a 
környezetileg káros támogatások, egyre 
inkább olyan piaci alapú eszközök 
kerüljenek alkalmazásra, mint az adók, az 
árképzés és a díjkötelezettség, és bővüljön 
a környezetbarát termékek és 
szolgáltatások piaca, kellő tekintettel a 
lehetséges kedvezőtlen társadalmi 
hatásokra;

a) erősödjön a kapcsolat a mezőgazdasági
támogatások és közjavak szolgáltatása 
között, egyre inkább olyan piaci alapú 
eszközök kerüljenek alkalmazásra, mint az 
adók, az árképzés és a díjkötelezettség, és 
bővüljön a környezetbarát termékek és 
szolgáltatások piaca, kellő tekintettel a 
lehetséges kedvezőtlen társadalmi 
hatásokra;

Módosítás 32
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 82 bekezdés – 2 albekezdés – e pont
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

e) kialakításra és alkalmazásra kerüljön a 
környezettel – és különösen az 
éghajlatváltozással és a biológiai 
sokféleséggel – kapcsolatos uniós 
költségvetési kiadások bejelentésére és 
nyomon követésére szolgáló rendszer;

e) kialakításra és alkalmazásra kerüljön a 
környezettel – és különösen az 
éghajlatváltozással és a biológiai 
sokféleséggel – kapcsolatos uniós 
költségvetési kiadások értékelésére, 
bejelentésére és nyomon követésére 
szolgáló rendszer;

Módosítás 33
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 83 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

83. Noha a környezetvédelmi 
megfontolásoknak a többi uniós 
politikában és tevékenységben való 
érvényre juttatása 1997 óta a Szerződésben 
előírt követelmény, Európa környezetének 
általános állapota arra utal, hogy az eddigi 
eredmények, bár egyes területeken 
elismerésre méltók, mégsem voltak 
elegendők a negatív trendek 
megfordításához. E program számos 
kiemelt célkitűzésének megvalósításához a 
környezeti és éghajlat-változási 
megfontolásoknak még jobban érvényre 
kell jutniuk a többi szakpolitikában, és 
egyszerre többféle haszonnal járó, 
egységesebb és összefüggőbb politikai 
közelítésmódokra lesz szükség. Ez hozzá 
fog járulni ahhoz, hogy a nehéz 
kompromisszumok már az elején 
kezelhetők legyenek, ne pedig csak a 
végrehajtási szakaszban, és hogy az 
elkerülhetetlen hatásokat eredményesebben 
lehessen mérsékelni. A stratégiai 
környezeti vizsgálatra vonatkozó irányelv 
és a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó 
irányelv, ha helyesen alkalmazzák őket, 
hatékony eszközök annak biztosítására, 
hogy a tervekben, programokban és 
projektekben érvényre jussanak a 

83. Noha a környezetvédelmi 
megfontolásoknak a többi uniós 
politikában és tevékenységben való 
érvényre juttatása 1997 óta a Szerződésben 
előírt követelmény, Európa környezetének 
általános állapota arra utal, hogy az eddigi 
eredmények, bár egyes területeken 
elismerésre méltók, mégsem voltak 
elegendők a negatív trendek 
megfordításához. E program számos 
kiemelt célkitűzésének megvalósításához a 
környezeti és éghajlat-változási 
megfontolásoknak még jobban érvényre 
kell jutniuk a többi szakpolitikában, és 
egyszerre többféle haszonnal járó, 
egységesebb, módszeresebb és 
összefüggőbb stratégiai politikai 
közelítésmódokra lesz szükség. Ez hozzá 
fog járulni ahhoz, hogy a nehéz 
kompromisszumok már az elején 
kezelhetők legyenek, ne pedig csak a 
végrehajtási szakaszban, és hogy az 
elkerülhetetlen hatásokat eredményesebben 
lehessen mérsékelni. A stratégiai 
környezeti vizsgálatra vonatkozó irányelv 
és a környezeti hatásvizsgálatra vonatkozó 
irányelv, ha helyesen alkalmazzák őket, 
hatékony eszközök annak biztosítására, 
hogy a tervekben, programokban és 
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környezetvédelmi követelmények. A helyi 
és regionális hatóságoknak – tekintve, 
hogy általában ők döntenek a szárazföldi és 
tengeri területek használatáról – különösen 
fontos szerepet kell vállalniuk a környezeti 
hatások vizsgálatában, valamint a 
természeti tőke védelmében és 
megőrzésében, tudván, hogy ez az 
éghajlatváltozás hatásaival és a természeti 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képesség növelését is szolgálja.

projektekben érvényre jussanak a 
környezetvédelmi követelmények. A helyi 
és regionális hatóságoknak – tekintve, 
hogy általában ők döntenek a szárazföldi és 
tengeri területek használatáról – különösen 
fontos szerepet kell vállalniuk a környezeti 
hatások vizsgálatában, valamint a 
természeti tőke védelmében és 
megőrzésében, tudván, hogy ez az 
éghajlatváltozás hatásaival és a természeti 
katasztrófákkal szembeni ellenálló 
képesség növelését is szolgálja.

Módosítás 34
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 85 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

85. E programnak több kiemelt célkitűzése 
a környezeti megfontolások általános 
érvényre juttatását szolgálja. A Bizottság 
azonban a KAP, a közös halászati politika, 
a transzeurópai hálózatok és a kohéziós 
politika reformjára vonatkozó javaslataiba 
további intézkedéseket foglalt a környezeti 
megfontolások érvényre juttatása és a 
fenntarthatóság érdekében. E program 
sikerének feltétele, hogy a szóban forgó 
szakpolitikák is hozzájáruljanak a 
környezettel kapcsolatos célértékek és 
célkitűzések eléréséhez. Ugyanígy az 
elsősorban környezetjavító célú 
erőfeszítéseket lehetőség szerint úgy kell 
megtervezni, hogy járulékosan más 
szakpolitikákra nézve is előnyökkel 
járjanak. Az ökoszisztémák helyreállítását 
szolgáló erőfeszítések fő célja lehet például 
az élőhelyek és a fajok védelme és a 
szénmegkötés, míg járulékosan hasznosak 
lehetnek olyan ökoszisztéma-
szolgáltatásokra nézve, amelyek sok 
gazdasági ágazat számára létfontosságúak 
– ilyen például a beporzás és a víztisztítás a 
mezőgazdaság számára –, s ezenkívül zöld 

85. E programnak több kiemelt célkitűzése 
a környezeti megfontolások folytatódó
általános érvényre juttatását szolgálja. A 
Bizottság azonban a KAP, a közös 
halászati politika, a transzeurópai 
hálózatok és a kohéziós politika reformjára 
vonatkozó javaslataiba további 
intézkedéseket foglalt a környezeti 
megfontolások érvényre juttatása és a 
fenntarthatóság érdekében. E program 
sikerének feltétele, hogy a szóban forgó 
szakpolitikák is nagyobb mértékben
hozzájáruljanak a környezettel kapcsolatos 
célértékek és célkitűzések eléréséhez. 
Ugyanígy az elsősorban környezetjavító 
célú erőfeszítéseket lehetőség szerint úgy 
kell megtervezni, hogy járulékosan más 
szakpolitikákra nézve is előnyökkel 
járjanak. Az ökoszisztémák helyreállítását 
szolgáló erőfeszítések fő célja lehet például 
az élőhelyek és a fajok védelme és a 
szénmegkötés, míg járulékosan hasznosak 
lehetnek olyan ökoszisztéma-
szolgáltatásokra nézve, amelyek sok 
gazdasági ágazat számára létfontosságúak 
– ilyen például a beporzás és a víztisztítás a 
mezőgazdaság számára –, s ezenkívül zöld 
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munkahelyeket is teremthetnek. munkahelyeket is teremthetnek.

Módosítás 35
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 86 bekezdés – 2 albekezdés – a pont

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

a) az uniós és tagállami szintű politikai 
kezdeményezések – beleértve a meglévő 
politikák felülvizsgálatait és reformjait, 
valamint az új kezdeményezéseket is –
környezeti és éghajlat-változási feltételeket 
és ösztönzőket is tartalmazzanak;

a) erősödjön a környezeti és éghajlat-
változási feltételek és ösztönzők – beleértve 
a meglévő politikák felülvizsgálatait és 
reformjait, valamint az új 
kezdeményezéseket is – integrálása az 
uniós és tagállami szintű politikai 
kezdeményezésekbe;

Módosítás 36
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 87 bekezdés

A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

87. Az Európai Unióban nagy a 
népsűrűség, és 2020-ra várhatóan az uniós 
lakosság 80%-a városi és városkörnyéki 
területeken fog élni. Vagyis az 
életminőséget közvetlenül fogja 
befolyásolni a városi környezet állapota. A 
városok környezeti hatása ráadásul messze 
túllép fizikai határaikon, hiszen élelmiszer-
, energia-, terület- és erőforrás-
szükségleteik kielégítése, valamint 
hulladékkezelésük nagyban függ a 
városkörnyéki és vidéki térségektől.

87. Az Európai Unióban nagy a 
népsűrűség, és 2020-ra várhatóan az uniós 
lakosság 80%-a városi és városkörnyéki 
területeken fog élni. Vagyis az 
életminőséget közvetlenül fogja 
befolyásolni a városi környezet állapota. A 
városok környezeti hatása ráadásul messze 
túllép fizikai határaikon, hiszen élelmiszer-
, energia-, terület- és erőforrás-
szükségleteik kielégítése, valamint 
hulladékkezelésük nagyban függ a 
városkörnyéki és vidéki térségektől. Ezért 
különös figyelmet kell fordítani a vidéki 
térségek fejlesztésére és a vidéki 
ágazatban a munkahelyteremtésre.

Módosítás 37
Határozatra irányuló javaslat

Melléklet – 89 a bekezdés (új)
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A Bizottság által javasolt szöveg Módosítás

89a. Az Unió élelmezésbiztonsági 
politikáját fenntartható mezőgazdaságra 
és méltányos kereskedelemre kell 
alapozni. Az éghajlatváltozás miatt 
nyomás nehezedik a természeti 
erőforrásokra, mivel kellő mennyiségű 
élelmiszert kell a világ változó fogyasztói 
magatartást tanúsító, növekvő népessége 
számára rendelkezésre bocsátani. Az 
Unióban a fehérjenövények 
termesztésének támogatása révén 
csökkenthető lenne a fehérjeimport az 
olyan harmadik országokból, ahol 
elégtelen a környezetvédelem szintje. 
Ezenfelül az Unió köteles az érintett nagy 
kockázatú térségekben megfelelő két- és 
többoldalú környezetvédelmi szabályozási 
intézkedéseket megkövetelni.
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